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”Beslutet” att stänga Ungdomens Hus och
Reactor
Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse ställt sig kritisk till
Benjamin Dousas (M) uttalande i tidningen Mitt i Rinkeby (i slutet
av oktober) om att majoriteten redan vid denna tidpunkt vet att
beslutet om nya träffpunkter kommer gå igenom innan ett beslut i
nämnden har tagits.
Förvaltningen startade en översyn av träffpunkterna utifrån uppdrag
i verksamhetsplanen 2020 genom att bl a genomföra en utredning
med start under våren via en extern utredare. Utredningen
presenterades muntligen för hela nämnden i juni samt därefter för
medarbetare samma dag. Översynen av träffpunkterna och det
förslag till beslut som lades fram i novembernämnden utgick från
utredningens analys och rekommendationer, samt diskussioner
under workshops och arbetsmöten i förvaltningens utsedda
arbetsgrupp.
Beredningsprocessen gällande tjänsteutlåtandet ”Förslag till
framtida träffpunkter för målgruppen 16-19 år” (Dnr 2020/513) har
följt den gängse formen av ärendehantering. Fackliga förhandlingar
genomfördes innan förslag till beslut framlades.
Avseende frågan om vilket mandat stadsdelsnämndens ordförande
har att informera om ett beslut via medier, innan ett beslut har
tagits, ser inte förvaltningen som sin sak att besvara.
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Bakgrund
Elvir Kazinic m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse om beslutet
att stänga Ungdomens hus och Reactor. Skribenten undrar om det är
rätt uppfattat att ingen information kan påverka det förslag på beslut
som förvaltningen tog fram. Vidare undrar skribenten vilket mandat
nämndens ordförande har att gå ut med information om beslut innan
något officiellt förslag till beslut finns?
Ärendets beredning
Skrivelsen har beretts inom avdelningen förebyggande socialtjänst
och fritid.
Ärendet
Elvir Kazinic m.fl. (S) har i en skrivelse ställt sig kritisk till
Benjamin Dousas (M) uttalande i tidningen Mitt i Rinkeby (i slutet
av oktober) om att majoriteten redan vet att beslutet om nya
träffpunkter kommer gå igenom. Skribenten menar att uttalandet i
tidningen framkom innan någon förhandling skett med de fackliga
organisationerna och att tjänsteutlåtandet redan är färdigt och att ingen
ytterligare information har någon som helst betydelse för utformningen
av det förslag till beslut som ska presenteras. Skribenten undrar om
detta är en korrekt uppfattning.
Vidare undrar skribenten vilket mandat nämndens ordförande har att
gå ut med information om beslut innan något officiellt förslag till
beslut finns? Skribenten anser att detta sätt att hantera information inte
är acceptabelt och vill ha svar på frågorna.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen klargör nedan för processerna avseende ärendet som
åsyftas i skrivelsen.
Aktiviteten ”Göra en översyn av träffpunkternas innehåll och utbud
mot aktivitetsbaserad verksamhet, utifrån målgruppsanalys, behov
och levnadsmönster” beslutades i verksamhetsplan 2020.
Förvaltningen hade målsättningen att vara klar med översynen den
31:a augusti 2020. Processen fram till beslut redogörs för nedan i
punktform.
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Översynen inleddes genom en utredning av extern konsult
under våren med bland annat fokusgrupper med ungdomar,
enkät till 500 unga där bland annat frågor ställdes kring
önskemål om verksamhetsinnehåll och besöksfrekvens/
kännedom om nuvarande träffpunkter samt intervjuer med
50 personer internt och externt.
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Genomgång med hela nämnden den 16/6 avseende
framtagen rapport.
Återkoppling till personalen den 16/6 avseende framtagen
rapport.
Genomgång med majoriteten kring förslag till åtgärder
utifrån översyn och utredning i september.
Studiebesök på en fritidsverksamhet för unga med
aktivitetsbaserad verksamhet för hela nämnden i oktober.
Återkoppling till medarbetare och fack kring förslag till
beslut i oktober.
Information på möte med civilsamhället i oktober (samfund
och de föreningar som förvaltning har IOP avtal med).
MBL förhandling med risk och konsekvensanalyser
tillsammans med medarbetare under oktober och november
Återkoppling till ungdomar skriftligt som deltagit i enkät
och fokusgrupper samt övriga som intervjuats.
Nämndbeslut i november

Översynen av träffpunkterna och det förslag till beslut som lades
fram i novembernämnden utgick från utredningens analys och
rekommendationer, samt diskussioner under workshops och
arbetsmöten i förvaltningens utsedda arbetsgrupp.
Beredningsprocessen gällande tjänsteutlåtandet ”Förslag till
framtida träffpunkter för målgruppen 16-19 år” (Dnr 2020/513) har
följt den gängse formen av ärendehantering. I det nämnda fallet
bereddes ärendet inom stadsdelsdirektörens stab samt inom
avdelningen förebyggande socialtjänst och fritid.
Avseende frågan om vilket mandat stadsdelsnämndens ordförande
har i att informera om ett beslut via medier, innan ett beslut har
tagits, ser inte förvaltningen som sin sak att besvara.
Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
avdelningschef

Bilaga
Skrivelsen från Elvir Kazinic m.fl. (S)
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